
 
 
18. NAPIREND                                  Ügyiratszám: 14/159-14 /2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. december 16-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2021. évi 
beszámolójának elfogadása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
   Bakos Gáborné irodavezető 
   Osztermanné Patus Henrietta ügyintéző 

   
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandók: Ulrike Vollner elnök – Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor 
állatok befogása. Tapolca városában a gyepmesteri feladatokat szerződéses jogviszonyban – 
Ulrike Vollner elnök asszony vezetésével – az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 
látja el. Az Alapítvány gyepmesteri tevékenysége a kóbor állatok befogása, az elhullott 
állatok begyűjtése, beazonosítása, majd a kijelölt gyűjtőhelyre történő szállítása. 
Együttműködik a hatósági ügyek során elkobzásra kerülő állatok befogásánál és gondoskodik 
az így befogott állatok elhelyezéséről. 
 
A Képviselő-testület minden évben megtárgyalta az Alapítvány által benyújtott, tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó éves beszámolót. A 2022. évre vonatkozó munkatervben nem 
szerepelt, de elnök asszony megküldte az önkormányzat részére a beszámolót, ezért kerül a 
képviselő-testület elé. A 2021. évre vonatkozó beszámoló az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi. 
 
Az Alapítvány a menhelyet az általa bérelt, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
Tapolca, Sebron 0626/44 helyrajzi számú ingatlanon működteti. A zavartalan működés, 
illetve a vagyontárgyak, az állatok és a menhelyen dolgozók védelmének biztosítása 
érdekében a menhelyen térfigyelő kamerarendszer üzemel. 
 
2021. év végén 142 kutya és 43 macska élt a menhelyen, 117 új kutyát és 35 új cicát fogadott 
be, 68 kutyát és 25 cicát adott örökbe az Alapítvány. A menhelyre bekerült állatok megkapták 
a kötelező oltásokat és ivartalanításra kerültek. A menhely 2021. évben 107 kutya és 234 
macska ivartalanítást finanszírozott. 2021-ben folytatta az intenzív ivartalanítási programját, 
az újonnan bekerült kutyák és macskák mellett végezték a gazdinál lévő állatok ivartalanítását 
is, adományból, kedvező áron, vagy ha szükséges ingyenesen. 23 állattetemet szedtek össze a 
város közterületein (cica, róka, nyest, kutya). 
 



 
2021-ben is sikerült a menhelyet fejleszteni. Elkezdték felújítani az évek óta beázó főépületi 
tetőket, valamint új, „panorámás” cicaházat telepítettek a kinti cicáknak.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
       HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2021. évi 
beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 
 

Köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és 
szervezeteknek, akik munkájukkal elősegítették ezen 
tevékenységet.  

 
 
Tapolca, 2022. december 8. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















